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16 juni 2016
Nieuwe impuls voor Schoolfacilities
Vanaf september 2016 wordt Bouwstenen mede-uitgever van
Schoolfacilities, vakblad rond huisvesting en facilitaire processen
in het onderwijs. Daarmee krijgt het blad een nieuwe impuls en
een bredere basis om als (gratis) onafhankelijk vakblad door te
gaan. De inhoudelijk gedreven samenwerking biedt kansen voor
scholen en gemeenten. Lees meer...
Risico’s beter in beeld
Uit onderzoek van Twynstra Gudde onder 30 gemeenten blijkt
dat 56% aan risicomanagement doet. TG ziet risicomanagement
als goed instrument om te professionaliseren en geeft in haar
publicatie voorbeelden en tips. Keywords om 'In Control' te
komen; monitoring, informatiesystemen en soft controls. Lees
meer...
Voorstel bijdrage gemeenten 25%
De Landelijke Vereniging van Onderwijsambtenaren (LVO) vindt
een gemeentelijke bijdrage van 25% in de kosten voor de
renovatie van schoolgebouwen reëel, mits aan diverse
voorwaarden wordt voldaan. Dat blijkt uit een handreiking die ze
voor haar leden opstelde. LVO staat open voor andere
suggesties. Lees meer...
En verder...











Presenteert Utrecht deze Vastgoedmonitor-infographic.
Maakt DorpsGoed zich zorgen over de aanpak van gemeentelijk vastgoed in
Sint-Michielsgestel (NB).
Wordt het Harderwijkse stadhuis flink verbouwd: van vesting naar
ontmoetingsplek voor inwoners, bedrijven en organisaties.
Gaan TIAS en Republiq aan de slag met de benchmark; elf gemeenten doen
mee.
Komt ruim 290 miljoen euro beschikbaar om scholen in aardbevingsgebied
bevingsbestendig en duurzaam te maken.
Een artikel over de historie en toekomst van ouderenhuisvesting, door de
Correspondent.
Leverde verkoop van het voormalige Mozaïek College de gemeente Arnhem
2,3 miljoen euro op, biedt Doetinchem een oud schoolgebouw te koop aan en
wil Dordrecht de exploitatie van de Bonifatiuskerk niet langer voor haar
rekening nemen.
Investeert een gezonde stad in laagdrempelige ontmoetingsplekken, blogt
Wouter Veldhuis van Ruimtevolk.
Zijn uitkomsten van de Burgerpeiling Waarstaatjegemeente nu ook op wijk-





en kernniveau te bekijken.
Is de St. Janskerk in Sprundel (NB) omgedoopt tot MFA en wordt een nieuwe
MFA gebouwd in Oosthuizen (NH).
Multifunctionele accommodaties: voordelen, nadelen en valkuilen in deze
presentatie van BMC.
Doen onder meer AssetL!VE, Condor, IBIS, Planon, RE Suite, VBSonline,
Vlindar en WISH (weer) mee aan ons jaarlijkse informatiesystemenonderzoek!

In de agenda
In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen
Bouwstenen komen verschillende netwerken samen en er zijn bijeenkomsten waarbij
iedereen kan aansluiten:







21 juni; Open Dag IKC Ulft, Duurzaam aanbesteden en exploiteren (open en
gratis)
22 juni; Spelregels voor vastgoedmanagement vanuit financieel perspectief
(open)
24 juni; Waar staat uw gemeente qua vastgoedmanagement? (open)
27 juni; Expertmeeting huurcontracten (Samen onder één dak + partners)
7 juli; In Control met onderhoud (open)
8 juli; Ontmoeting in de buurt (open voor gemeenten)

Ook meedoen?
Wilt u partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van
hetgeen we samen weten en kunnen.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze
LinkedIn-groep!
Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU,
BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gouda,
Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK
Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lingewaard, Lumens Groep, M3V,
Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nieuwkoop,
Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq, Rienks
Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stimuland, Sweco, TIAS, Tilburg,
Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM,

Westland, Wille Donker advocaten, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam,
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een
mail naar portal@bouwstenen.nl
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